
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واهللا ال يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من  ((

اآليات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد؟ نعم؛ من أين ؟ من قوله:  ربك فال تكن من الممترين ))

))  ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين وجل: (( قال اهللا عز  )) . ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين ((

وننتقل من  . )) ومكروا (يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أعداء الرسل يكيدون هلم وميكرون هلم؛ لقوله: ( .

هذا إىل أن أعداء الرسل أيضا ميكرون ألتباع الرسل؛ ألن أعداء الرسل ليسوا ميكرون بالرسل من أجل أم فالن 

وفالن لكن من أجل دعوم، ودعوم  إذا ورث العلماء من بعدهم فإن الذين ميكرون للرسل سيمكرون بأتباع 

وينبين على هذه الفائدة: أنه جيب على أهل العلم أن يتحفظوا حتفظا كامال من أعداء  . الرسول وورثة الرسل

الرسل الذين يرتبصون م الدوائر، وأن يتقوا شرهم مبا استطاعوا لئال ميكروا م؛ واملكر ووسائله وطرق كثرية؛ 

هم العدو  (( املنافقني: لكن العاقل الذكي ينتبه؛ وهلذا قال اهللا عزوجل للرسول عليه الصالة والسالم يف

وجل باملكر؛  ومن فوائد هذه اآلية: وصف اهللا عز )) فبني أم هم العدو حقيقة وأمر باحلذر منهم . فاحذرهم

لكنه ال يوصف به على اإلطالق؛ بل يقال: إن اهللا ماكر مبن ميكر به ليعود املكر صفة كمال؛ ألن املكر إذا ذكر 

ذكر مقيدا بأن قيل: إن اهللا ماكر مبن ميكر به وبأوليائه صار صفة كمال يدل  مطلقا صار حمتمال للنقص؛ فإذا

وجل وإحاطة علمه وأن علمه أدق من علم هؤالء املاكرين الذين يأتون باألسباب اخلفية والطرق  على قوة اهللا عز

نهم يف هذا إذا مكروا مكر املتوية ليوقعوا عباد اهللا الشطر؛ فيكون اهللا سبحانه وتعاىل أقوى منهم يف ذلك، أقوى م

طيب يسمى باملاكر؟ ال؛ يوصف باملاكر على اإلطالق ؟  . وجل؛ وال جيوز أن يسمى اهللا املاكر مطلقا اهللا عز

وسبق لنا أنه وصف اهللا نفسه باملكر والكيد والسخرية واخلداع واالستهزاء ومل يصف  . ال؛ يوصف باملاكر مقيدا

وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن  ((ة صفة ذم بكل حال؛ نفسه باخليانة أبدا؛ ألن اخليان

)) ومل يقل: فخام؛ ألن اخليانة خديعة يف مقام االئتمان واخلديعة يف مقام االئتمان صفة ذم، صفة ذم  منهم

واهللا خير  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز املفاضلة بني اخلالق واملخلوق يف الوصف؛ كما قال:  ونقص .

)) وخري اسم تفضيل فيجوز أن يفاضل بني اخلالق واملخلوق ألن هذا مطابق للواقع متاما؛ اهللا تعاىل  الماكرين

ومنه تتفرع قاعدة وهي: خطأ بعض أهل العلم رمحهم اهللا، حيث  أكل من كل ذي كمال؛ أعرفت ؟ نعم .

اهللا أعلم حيث يجعل  ثال يف قوله تعاىل: ((يفسرون اسم التفضيل املنصوب إىل اهللا باسم الفاعل؛ فيكون م

)) يقولون: اهللا عامل حيث جيعل رسالته؛ ومل يتفطنوا أم إذا قالوا: اهللا عامل مل مينع مشاركة غريه يف العلم  رسالته

 ((مع املساواة؛ لكن إذا قالوا: اهللا أعلم أيش؟ امتنع مشاركة غريه له يف العلم الذي هو أعلم به من غريه . نعم 



يف هذه اآلية الكرمية:  ))... اهللا يا عيسى إني متوفيك  (( إذا قالمث قال اهللا تعاىل:  )) . واهللا خير الماكرين

بأيش؟  )) إذ قال اهللا على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال األنبياء السابقني؛ وجه ذلك أننا قدرنا: (( التنبيه

الناس بأحوال األنبياء السابقني ملا فيه من حمبتهم والثناء عليهم ومعرفة  أذكر إذ قال اهللا؛ فينبغي أن يذكر اإلنسان

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات القول هللا وأنه  أحواهلم وإبقاء ذكراهم وغري ذلك من املصاحل العظيمة .

من  )) وهذا خطاب من يسمع، مث هو كلمات يا عيسى إني متوفيك ((حبروف وأصوات مسموعة؛ لقوله: 

حروف وإال من غري حروف؟ من حروف، من حروف؛ وهلذا كان مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا يتكلم  

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال: إن كالم اهللا هو املعىن النفسي،  كالما مسموعا حبرف وصوت .

ويقولون في  ((بد أن يقيد كما يف قوله: املعىن القائم بنفسه؛ فإن هذا ال يسمى قوال وإن أطلق عليه القول فال

أما إذا جاء القول  )) يقولون بأنفسهم فلما أراد القول لنفسك قيدها (( )) أنفسهم لو ال يعذبنا اهللا بما نقول

فيه الرد على األشاعرة الذين يقولون إن كالم اهللا هو الكالم النفسي القائم  ؛  غري مقيد فاملراد به ما يسمع

أزيل ال حيدث وال يسبق بعضه بعضا؛ ألنه معىن، معىن القائم بالنفس؛ واحلقيقة أن هذا القول  بنفسه، وأنه

مضمونه إنكار كالم اهللا؛ وهلذا قال بعض منصفيهم: ليس بيننا وبني املعتزلة فرق؛ ألننا نقول مجيعا إن هذا القرآن 

لم مبا يسمع؛ لكن خيلق كالما يعرب به عما الذي يف املصحف خملوق؛ ألن األشاعرة يقولون إن اهللا تعاىل ال يتك

يف نفسه؛ وعلى هذا فاملسموع واملقروء واملكتوب خملوق فيتفق املعتزلة و األشاعرة؛ بل املعتزلة خري منهم من جهة 

النسبة؛ ألم يقولون هذا كالم اهللا؛ وأولئك يقولون هذا عبارة عن كالم اهللا، عبارة عن كالم اهللا وليس كالم اهللا؛ 

ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة عيسى ومنقبته  ملهم أن هذه اآلية وأمثاهلا فيها الرد على من؟ على األشاعرة .ا

 إني متوفيك ورافع إليك ((خبطاب اهللا إياه؛ فإن من خاطبه اهللا فذلك فخر له بالشك؛ خصوصا وأنه قال له: 

واخلطاب  )) ورافعك (( رفع عيسى جبسمه؛ لقوله: أن اهللا سبحانه وتعاىلومن فوائد اآلية الكرمية:  )) .... 

ومن فوائدها: إثبات منقبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه  لعيسى املكون من بدن وروح؛ فيكون رفعه جبسمه ببدنه .

وسلم؛ وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أسري به إىل السموات السبع حىت اخرتقها كلها وهو يقضان؛ 

)) أي منيمك على أحد األقوال وهو أقرا؛ ومعلوم أن  إني متوفيك ((وعيسى مل يرفع إال وهو نائم؛ ألن قوله: 

يباشر الشيء وهو يقضان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم؛ واضح ؟ وهلذا جتد بعض الناس  ثبات قلب من

إذا مسع رعد الشديد والربق اخلاطف يغمض ويضع أصبعه يف أذنيه حىت ال يسمع ويقول ليتين منت قبل هذا؛ 

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ املهم واإلنسان الثابت الذي يقول: لن يصيبنا إال ما كتبه اهللا لنا جتده ما يهمه

ومن فوائد اآلية الكرمية: منقبة لعيسى أخرى،  أسري به يقظة بروحه وبدنه وعيسى عندما أراد اهللا أن يرفعه أنامه .



)) إيل فأضاف رفعه إىل نفسه عزوجل؛ وهذا الشك أنه منقبة أن اهللا ضمه إليه  ورافعك إلي ((حيث قال: 

وجل منع األذى عن  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عز مما لو كان يف األرض . ورفعه إليه ليكون أقرب إليه

وذلك بالدفاع عنه؛ فإن الذين كفروا قالوا  )) الذين كفروا مطهرك من عيسى الذي ميكن أن يلحقه بالكفار؛ ((

شيئا فريا يا أخت هارون ما كان يا مريم لقد جئت  ((إنه ولد الزنا ـ قاتلهم اهللا؛ فطهر اهللا، طهره اهللا؛ ملا قالوا 

من أين جاءك الزنا، من أين جاءت بالزنا، ألن هذا تعريض يقولون ما كان  )) أبوك امرأ سوء وكانت أمك بغيا

 أشارت إليه ((أبوك امرأ سوء بل هو نظيف وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟؛ شف أعوذ باهللا؛ مل جتاوم 

قال  ((فأجام قبل أن يسألوه ويش قال:  )) المهد صبيا نكلم من كان في قالوا كيف (())، اسألوا الطفل ؟ 

ومن فوائد اآلية  )) هذا تطهري عظيم له وألمه رضي اهللا عنهما . ... إني عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا

 ((بل قال:  الكرمية: أن كل من رمى عيسى ذا السوء فهو كافر؛ ألنه مل يقل: مطهرك من الذين قدحوا فيك؛

ومن فوائد  فهو كافر . )) فيستفاد من هذا أوال كفر من هؤالء وثانيا: أن كل من رماه بذلك من الذين كفروا

لو ال أنه  )) وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ((اآلية الكرمية: أن نصرة األتباع نصرة للمتبوع؛ من أين ؟ 

يفرح بذلك ويسر ما بشره اهللا به؛ لكن من املعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه من املعلوم أنه 

سيفرح؛ ألنه كلما انتصر أتباعه قوي اهلدى الذي قاد الناس إليه فعظم أجره؛ فإن من دل على هدى كان له مثل 

فوق الذين كفروا إلى  ((عيسى منصورون إىل يوم القيمة؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أتباع أجر فاعله .

وسبق لنا من أتباعه ؟ بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هم أمة حممد ومن كفر مبحمد فإنه مل  )) يوم القيمة

 يتبع عيسى؛ وذكرنا وجها آخر أن النصارى سيكونون فوق غريهم من مل الكفر؛ لكن اإلسالم فوق اجلميع؛

ولكن مىت يكون اإلسالم فوق اجلميع ؟ إذا رجع املسلمون إىل اإلسالم حقيقة؛ أما إذا مل يرجعوا إىل اإلسالم 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  يشهد ذا . حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم؛ والواقع؟ الواقع اآلن مع األسف

القيمة وهو يوم يبعث فيه الناس للجزاء إن خريا فخري وشرا )) ويوم  إلى يوم القيمة ((إثبات يوم القيمة؛ لقوله: 

فشر؛ ومسي يوم القيمة يا حممد الفاضلي ؟ عبد الكرمي ؟ ملاذا مسي يوم القيمة ؟ يوم يقوم الناس لرب العاملني؛ هذا 

: إطالق ومن فوائد اآلية الكرمية واحد، كمل ؟ نعم يا أخ ؟ يقوم فيه األشهاد ؛ كمل ؟ يقام فيه العدل طيب .

؛ فوقية معنوية صح؛  الفوقية على الفوقية املعنوية؛ يعين معناه أم يكونون على سقف فوق رؤوسهم ؟ ال؛ حسيا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مرجع اخلالئق إىل ربه عزوجل الذي ابتدأ  إذا إثبات الفوقية املعنوية كالفوقية احلسية.

يا أيها اإلنسان إنك   (() والبد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ) م إلي مرجعكمث ((خلقه ستكون النهاية إليه؛ لقوله: 

))   إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه )) اإلنسان خياطب كل إنسان ما هو بس ملؤمن كل إنسان (( كادح



ومن  اللقاء .كادح إليه شف إىل للغاية، النهاية إىل اهللا مث أكد هذه النهاية بقوله: ((فمالقيه)) يعين فاستعد هلذا 

 )) هذا يف اآلخرة؛ يف الدنيا (( فأحكم بينكم ((فوائد اآلية الكرمية: إثبات حكم اهللا يف الدنيا واآلخرة؛ لقوله: 

)) فاحلكم كله راجع إىل اهللا عزوجل واهللا تعاىل هو احلكم يف الدنيا  وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى اهللا

شارة املؤمنني بأن خالفهم مع الكفار سوف جيري فيه احلكم على يد الواحد ومن فوائد اآلية الكرمية: ب واآلخرة .

القهار فيحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون؛ وقد أخربنا اهللا عزوجل أن اخلاصم هم املؤمنون، اخلاصم الغالب هم 

 للكافرين على ولن يجعل اهللا )) ويش بعدها؟ (( فاهللا يحكم بينكم يوم القيمة ((املؤمنون قال اهللا تعاىل: 

نكرة يف سياق أيش؟ آدم ويش تقول نكرة يف سياق أيش؟  )) سبيال (() احلمد هللا ـ؛ شف سبيال ) المؤمنين

سياق النفي؛ النفي كلما جاءت نكرة فهي يف سياق النفي ؟ أي نعم؛ خطأ، خطأ غري صحيح، ليس كذلك؛ 

ليل وال كثري وهذه بشرى يعين أي خصم يقال له املهم هذه نكرة يف سياق النفي فتشمل كل سبيل أي سبيل ال ق

يعين أي خصم يف الدنيا يقال له: أنت فائز على كل حال، يعين القاضي يقول للخصم: شف ختاصموا عندي 

وأنت الغالب؛ على حال هل جرت مثل هذه اخلصومة ؟ أبدا؛ لكن خصومتنا مع الكافرين  ـواحلمد هللا ـ احلكم 

من  . )) نعم يحكم بينكم يوم القيمة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال(( فاهللا لنا فيه مقدم 

؛ ألن الرفع معروف أنه الصعود إىل األعلى؛ )) ورافعك إلي فوائد اآلية الكرمية: ثبوت علو اهللا بذاته؛ لقوله: ((

ه؛ وال ينايف هذا ما ثبت من ؛ وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاتوجل ـ فإذا قال إيل علم يقينا أن اهللا فوق ـ عز

أنه عزوجل ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر؛ هو نازل وهو عايل؛ وال ينايف هذا أيضا أنه 

)) فهو مع اخللق وهو عال عليه كما قال شيخ اإلسالم  وهو معكم أين ما كنتم :((وجل مع اخللق كما قال عز

ريب يف علوه؛ وال ينايف هذا أيضا أنه يأيت يوم القيمة للفصل بني العباد فهو يأيت يف الواسطية: علي يف دنوه ق

إذا قال قائل: كيف ال  ولكنه فوق شيء؛ وال ينايف هذا أنه يدعوا عشية يوم عرفة يباهي بأهل املوقف املالئكة .

 تتصور هذا بالنسبة ملن؟ قلنا: تبا لك أنت ال ينايف هذا ؟ أنا ال أتصور أن شيئا يكون عاليا نازال أبدا ؟

للمخلوق؛ أما بالنسبة للخالق فكل ما أخرب اهللا عن نفسه فهو حق، حق ال يتناقض؛ وليس فيه ال ميكن أبدا؛ 

إذا قلت: ال ميكن معناه أنك لن تصدق أخبار اهللا ورسوله إال إذا وافقت هواك وإال فال؛ وهلذا ضل من ضل من 

هذا غري ممكن وهذا غري ممكن؛ وبنوا عقيدم على أهوائهم؛ إذا تريد تبين  الناس يف مثل هذه األمور حيث قالوا

عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل؟ ال فائدة من الرسل؛ إذا كان أنت تريد أن تبين العقيدة على ما وى 

كم دائما وأبدا أنت وإذا جاءت الرسل بكالم خيالف ما عندك ذهبت حترفه إذا ال فائدة من الرسل؛ وهلذا أنصح

وأكرر أن تقبلوا كل ما جاء يف الكتاب والسنة من صفات اهللا عزوجل ومن صفات اليوم اآلخر أيضا؛ ألن يف 



دنو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيمة لو كان يف الدنيا احرتق  اليوم اآلخر أشياء ما تكون يف الدنيا .

يف الدنيا ال  الناس يف هذا نور ويف هذا ظلمة واملوقف واحداألرض ومن عليها؛ لكن يف اآلخرة شيء آخر؛ كون 

ميكن، لو جئت بأدىن سراج النتفع به من إىل جنبك، يف اآلخرة ممكن؛ يف الدنيا يف اآلخرة ناس يعرقون على 

قدر أعماهلم منهم من يلجمهم العرق ومنهم من إىل كعبني واملقام واحد؛ يف الدنيا ميكن وإال ما ميكن ؟ ما 

ن؛ فأمور اآلخرة أمور الغيب كلها ال جيوز لك أن تقيسها مبا تشاهد يف الدنيا ألن القياس هنا ممتنع فهو قياس ميك

وجل فإن الفارق فارق بعيد بني صفات اخلالق وصفات املخلوق؛  مع الفارق، السيما يف صفات اخلالق عز

أعوذ باهللا  فات املخلوقني فإنك ستضل .ولذلك حذار أن تقيس مبا أثبت اهللا لنفسه من صفات مبا تعرفه من ص

(( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من من الشيطان الرجيم. 

ربك فال تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 

نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما  ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. أظن هذا ما وصلنا إليه ؟  . من إله إال اهللا وإن اهللا لهو العزيز الحكيم ))

جع اخلالئق ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مر   ))... ورافعك إلي ومطهرك  ((فوائد، فوائد نعم؛ وقفنا على قوله: 

ومن فوائدها: إثبات اجلزاء؛  إىل اهللا اية وحكما؛ فإن الناس يبعثون يوم القيمة إىل رم حكما حيكم بينهم .

ومن فوائدها: أن اخلصومة تقع بني املؤمنني والكافرين يف  )) وهذا حكم جزائي . فأحكم بينكم ((لقوله تعاىل: 

))؛ وحيتمل أن يقال: إن هذا حكم سبقت اخلصومة فيه يف الدنيا، حيث   فأحكم بينكم ((يوم القيمة؛ لقوله: 

إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم  ((كان الكفار واملنافقون خيتصمون؛ ولكن األول أقرب ويؤيده قوله تعاىل: 

ف ومن فوائد اآلية الكرمية: أن االختالف بني املسلمني والكفار اختال .))  القيمة عند ربكم تختصمون

جوهري حيكم اهللا به بني هؤالء وهؤالء يوم القيمة؛ وأن االختالف بني املسلمني فيما ما مصدره االجتهاد فإنه ال 

حيكم بينهم؛ ألن اتهدين وإن اختلفوا يف احلكم فإم مل خيتلفوا يف احلقيقة ألن كل واحد منهم يعذر اآلخر وال 

لكنه مل خيالفه يف املنهج والطريقة، كل واحد منهم يريد احلق ولكن  يرى أنه خمالف له وإن خالفه يف القول والرأي

)) إذ ال حكم  فأحكم بينكم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا؛ لقوله: , اختلفوا يف كيفية الوصول إليه 

 وجل: (( اهللا عز مث قال  . إنما أقضي بنحو ما أسمع ) (إال بعد علم؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 

وأما  ((؛ لقوله: ومن فوائد هاتني اآليتني أوال: إثبات العذاب للكافرين أجورهم واهللا ال يحب الظالمين )) .

فوائدها: أن العذاب يف الدنيا قد ال يكفي عن العذاب يف اآلخرة  ومن . )) الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا



وأما  ((بالنسبة للكفار؛ أو نقول: أن العذاب يف الدنيا ال يغين عن العذاب يف اآلخرة بالنسبة للكفار؛ لقوله: 

ؤسرون ) وهلذا يعذب الكفار يف الدنيا فيهزمون ويواآلخرة ) الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا

أعوذ باهللا من  وتصىب ذريتهم ونسائهم وتغنم أمواهلم وهذا عذاب أليم ومع ذلك ال ينجون من عذاب النار .

(( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الشيطان الرجيم. 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا  فال تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما من إله 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  إال اهللا وإن اهللا لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين )).

 دأ)) هذا مبت فيكون ب ثم قال له كنمثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من ترا إن قال اهللا تعاىل: ((

فأما الذين كفروا فأعذبهم عذبا شديدا في الدنيا واآلخرة وما لهم من  وجل: (( قال اهللا عز . الدرس ؟ فوائد

 )) . لذين كفروا فأعذبهموأما ا ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد منها: إثبات اجلزاء؛ لقوله:  )) . ناصرين

 فأعذهم عذابا شديدا ومنها: أن اجلزاء من جنس العمل؛ فكلما كان اجلزاء أسوأ كان اجلزاء أشد؛ وهلذا قال: ((

ومنها: أن العذاب عذاب الكافرين يكون يف الدنيا ويكون يف اآلخرة؛ وأما عذاب الدنيا فهو فباألسر والقتل  . ))

)) وهذا مباذا ؟ بالقتل  قاتلوهم يعذبكم اهللا بأيديكم ((والفيضانات وما أشبه ذلك، كما قال اهللا تعاىل: 

يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس  فارتقب واألسر؛ وأما العذاب الزالزل وشبهها فكقوله تعاىل: ((

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  هذا عذاب من اهللا عزوجل؛ واألول عذاب بأيدي املؤمنني . ))؛ عذاب أليم هذا

)؛ أما يف اآلخرة فظاهر ) ناصرين وما لهم من أن الكفار ال ناصر هلم من عذاب اهللا ال أحد مينعهم؛ لقوله: ((

)) وأما يف الدنيا فكذلك؛ ألن هؤالء  وال يشفعون إال لمن ارتضى ((ألن الشفاعة ال تنفع فيهم؛ لقوله تعاىل: 

الكفار إذا عذبوا بأيدي املؤمنني فاملقاتلة منهم يقتلون والنساء والذرية يسبون واألموال واألراضي تغنم وهذا ال 

ائل: أليس اإلمام خيري يف األسرى بني أمور أربعة ؟ بني القتل؛ والفداء باملال، أو بنفس فإن قال ق . ناصر هلم فيه

مؤمنة؛ واالسرتقاق؛ واملن؛ بني أمور أربعة إما القتل؛ وإما الفداء مبال أو بأسري مسلم؛ أو االسرتقاق جيعله رقيقا 

ال يف األخري وهو املن وهذا ليس بعذاب؛ ال إشكال يف الثالثة األوىل؛ اإلشك  يباع ويشرتى؛ أو املن جمانا ؟

فاجلواب عن ذلك أن نقول: إنه ال جيوز لإلمام أن خيتار واحدة من هذه األربع إال حيث يرى للمسلمني فيها 

تشهي واختيار؛ وإذا كان للمسلمني مصلحة فالبد أن يكون مصلحة؛ فالتخيري هنا ختيري مصلحة وليس ختيري 

ل شيء فيه مصلحة للمسلمني ففيه عذاب للكافرين؛ وعلى هذا فال ناصر هلم ال يف هذا عذابا للكافرين؛ ألن ك

يستفاد ,  وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم )) ((مث قال اهللا تعاىل:  الدنيا وال يف اآلخرة .



من هذه اآلية: بالغة القرآن وحكمة القرآن؛ بالغته يف اإلتيان باملعاين متقابلة؛ ألن اإلتيان باملعاين املتقابلة 

توجب نشاط اإلنسان، حيث ينتقل الذهن من معىن إىل ما يقابله؛ فيزداد نشاطا وشغفا؛ وأما من جهة الكمال 

ابل ازداد اللفظ حسنا وهذا معروف عند علماء البالغة باسم البالغة فألن املعاين إذا تنوعت على وجوه التق

أيش؟ باسم علم البديع؛ وفيه أيضا تربية للنفس؛ ألن النفس إذا مسعت عقاب الكافرين خافت ووجلت ورمبا 

 يستويل عليها اليأس؛ فإذا جاء ثواب املؤمنني طمأت ورجت فصار صريها إىل اهللا تعاىل بني اخلوف والرجاء .

ئد اآلية الكرمية: أن وفاء األجر مرتبط بني وصفني: اإلميان والعمل الصاحل؛ فاإلميان وحده ال يكفي بل ومن فوا

البد من عمل صاحل ينمي هذا اإلميان ويشهد بصحته أما جمرد العقيدة فإا ال تكفي على أن العقيدة إذا كانت 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت  : (سليمة استلزمت العمل الصاحل؛ لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العمل ال  )  . صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

ينفع إال إذا كان صاحلا؛ والعمل الصاحل من مجع وصفني: اإلخالص هللا؛ واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه  كما قال فضيل بن عياض رمحه اهللا .  وسلم؛ أي ما كان صاحلا صوابا

))؛ شف والفرق  فيوفيهم أجورهم ((وتعاىل على عباده، حيث جعل هذا اجلزاء كاألجور الالزم وفائها؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية  .))  فيوفيهم أجورهم (()) وهنا قال:  فأعذبهم عذابا شديدا ((بني التعبريين؛ هناك قال: 

فإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات احملبة  )) . واهللا ال يحب الظالمين ((الكرمية: إثبات احملبة هللا؛ لقوله: 

عن الظاملني دليل على ثبوا لغريهم؛ فاجلواب: أن نفي احملبة  ؟ )) ال يحب الظالمين ((لنفي احملبة ؟ ألنه قال: 

ولو كانت منتفية عن اجلميع مل يكن لتخصيصها بالظاملني فائدة؛ وهلذا استدل الشافعي رمحه اهللا على ثبوت رؤية 

)) وقال يف وجه االستدالل: ما  إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ((كالاملؤمنني هللا بقول اهللا تعاىل عن فجار: 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  يته يف الغضب إال لثبوت رؤية أوليائه له يف الرضا؛ وهذا واضح .حجب أعدائه عن رؤ 

ومن  شؤم الظلم، شؤم الظلم على اإلنسان وأنه سبب النتفاء حمبة اهللا له؛ وإذا انتفت حمبة اهللا للعبد فقد هلك .

حمبة اهللا سبحانه وتعاىل؛ ولكن الظاهر أن فوائدها: أن الظلم من كبائر الذنوب؛ ألنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء 

هذا ليس على سبيل اإلطالق؛ بل الظلم يكون كبرية ويكون صغرية ألن مجيع املعاصي ظلم؛ من املعاصي ما هو  

ومن فوائد اآلية اليت قبلها: التنوع يف األسلوب، وهو االنتقال من ضمري التكلم إىل  كبري ومنه ما هو صغري.

  . )) فيوفيهم (() وهنا قال: عذبهم )فأ ضمري الغيبة؛ ((



فهل هناك فرق من حيث املعىن ؟ اجلواب: نعم فرق من حيث املعىن؛ أما اللفظ فظاهر ففيه التفات من ضمري 

التكلم إىل ضمري الغيبة؛ لكن نريد الفرق يف املعىن؛ الفرق يف املعىن أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقرا 

لسلطان؛ أما هذه فكأن اهللا سبحانه وتعاىل للتودد وعزة؛ فكان األنسب التعبري مباذا ؟ بأعذب الدالة على قوة ا

)) ومل يسند اإليفاء إىل نفسهم ليعطيهم شيئا من الشكر على  فيوفيهم أجورهم ((مع هؤالء وبيان فضلهم قال: 

عملهم؛ ألن الفرق بني أن ختاطب اإلنسان بالتعبري عن فعلك به بضمري التكلم أو أن تعرب بضمري الغيبة؛ ألن 

 عبس (())؛ فقال:  عبس وتولى أن جاءه األعمى وما يدريك ((أشد من الغيبة، وتأمل قوله تعاىل: املواجهة 

)) ومل يقل: وما أدراه، أو وما يدريه؛ فهذه واهللا أعلم احلكمة من أنه  وما يدريك ((ومل يقل: عبست؛ وقال:  ))

اء؛ ويدل هلذا االعتبار قوله تعاىل يف سورة جاء التعبري بالعذاب بالفعل مسندا إىل ضمري املتكلم خبالفه يف اجلز 

)) فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه وحيسن إليهم مع أن  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ((الرمحن: 

 اإلحسان كله من اهللا؛ فإن التوفيق للعمل الصاحل من إحسان اهللا إىل العبد؛ لكن هذا من كمال رمحة اهللا عز

طيب  ))؛ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ((تعاىل يف سورة اإلنسان: وجل وثوابه وجزائه؛ وقال 

)) فصار يف تغيري  وكان سعيكم مشكورا ((سعيهم مشكورا من الذي وفقهم للسعي ؟ اهللا؛ ومع ذلك يقول: 

والثاين املعنوية  ؛االلتفات اليت يوجب االنتباه هو األسلوب يف اآليتني صار فيه فائدتان: لفظية؛ ومعنوية؛ اللفظية

هو: إظهار السلطة والعظمة والعزة يف باب التعذيب؛ وإظهار الفضل واإلحسان للعاملني يف باب املثوبة .مث قال 

وجل  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عز . ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم )) تعاىل: ((

 تكلم بالقرآن؛ 


